
 

 

UCHWAŁA NR IV/71/2019 

RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU 

z dnia 5 lutego 2019 r. 

w sprawie: zmiany uchwały Nr LIV/398/2006 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29 marca 2006 r. 

w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe środkami swarzędzkiej komunikacji 

autobusowej, opłat dodatkowych, określenia uprawnień do korzystania z bezpłatnych i ulgowych 

przejazdów środkami transportu zbiorowego, a także podziału linii na strefy 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 

Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zmianami
1)

), art. 50a ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym 

transporcie zbiorowym (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2016, z późn. zmianami
2)

), art. 33a oraz art. 34a ust. 2 ustawy 

z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 z późn. zmianami
3)

) oraz 

art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (t.j. Dz. U. z 2018 r., 

poz. 1799), Rada Miejska w Swarzędzu uchwala, co następuje: 

§ 1. W załączniku nr 3 do Uchwały, określającym zasady korzystania z przejazdów ulgowych 

i bezpłatnych, w § 2 pkt 29 w kolumnie oznaczonej jako „Określenie grupy uprawnionych” otrzymuje nowe, 

następujące brzmienie: 

„Pasażerowie Swarzędzkiej Komunikacji Autobusowej, w trakcie przejazdu na terenie Gminy 

Pobiedziska linią 485 - w okresie od dnia wejścia w życie uchwały zmieniającej do 30 czerwca 

2019 roku”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego. 

 

Przewodnicząca Rady  

(-) Barbara Henryka Czachura 

                                                      
1) 

Zmiany treści ustawy w stosunku do tekstu jednolitego: Dz. U. 2018 poz. 1000, 1349, 1432 i 2500. 
2) 

Zmiany treści aktu w stosunku do tekstu jednolitego: Dz. U. z 2018 r., poz. 2435. 
3) 

Zmiany treści aktu w stosunku do tekstu jednolitego: Dz. U. z 2018 r., poz. 2244. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 12 lutego 2019 r.

Poz. 1666
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